Sazebník pro přidělování bodů v programu RECYKLOHRANÍ
aneb Ukliďme si svět pro školní rok 2022/2023
Aktivita

Počet
přidělených
bodů

za každý / každou
/každé

Podmínka pro připsání bodů

Odučení kapitoly
50
Body budou připsány za každou odučenou kapitolu EKO
EKO ABECEDY, příp. hodiny max. 200 bodů za 1 kapitolu EABCD
ABECEDY po jejím vykázání do IS Recyklohraní.
obecné recyklace
kvartál (blok)

Splnění úkolu

Článek o aktivitě školy v
regionálním tisku

250

50

3
Sběr baterií

2
1

Sběr malých
elektrospotřebičů

150

Velká bílá technika, PC
monitory, TV, samostojné
kopírky

0

Za splnění úkolu vyhlášeného na www.recyklohraní.cz
budou škole přiděleny body po prezentaci výstupů spolnění
úkolu školou do IS Recyklohraní po kontrole obsahu a
1 úkol v jedné
kvality zpracování výstupů úkolu. Kritéria hodnocení úkolu
věkové kategorii
budou upřesněna vždy při jeho zadání. Body za splnění
úkolu vyhlášeného na www.recyklohrani.cz budou škole
připsány v termínu uvedeném v zadání úkolu.
Body budou připsány vždy 1x za kvartál (blok) po zaslání
oskenované verze článku o činnosti školy v projektu
1 článek/čtvrtletí Recyklohraní z místního nebo regionálního periodika. U
skenu článku musí být uveden datum zveřejnění a název
periodika.
1 kg
Pokud hmotnost sběrné nádoby bude 20 kg nebo vyšší.
Pokud hmotnost sběrné nádoby bude od 12 do 19 kg
1 kg
včetně.
1 kg
Pokud hmotnost sběrné nádoby bude nižší než 12 kg.
Malá elektrozařízení = veškerá použitá, ale kompletní
drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie,
akumulátory nebo elektřina ze sítě, a nespadají do
1 bag
kategorie velkých spotřebičů - viz níže
Volně
ložené drobné elektrospotřebiče naloží dopravce do bagů
a body budou přiděleny podle počtu naplněných bagů.
Průměrná hmotnost bagu je 40 kg
V rámci projektu RECYKLOHRANÍ se nesbírá a neboduje.
Školy mají možnost bez bodového ohodnocení odevzdat
zařízení užívaná pro svou přímou potřebu a vyřazená z
majetku školy (TV, PC monitory, kopírky, ledničky, sporáky,
myčky, pračky…).

Sběr laserových tonerů a
inkoustových cartridgí

5

1 kus

5 bodů za každý kus, který je originální (repasované tonery
jsou většinou znehodnoceny neodborným plněním),
nepoškozený a použitelný pro další repasi. K ekologické
likvidaci ale lze odevzdat všechny tonery a cartridge.
Repasované nebo poškozené kusy nebodujeme a na vlastní
náklady je likviduje partner Cart4Future. O kvalitě tonerů a
jejich bodovém ohodnocení rozhoduje zpracovatel na
základě fyzické kontroly dodaných kusů.

Sběr mobilních telefonů

3

1 kus

Mobilní telefony, nikoliv tablety, či samostatné nabíječky,
ty je možné zaslat, nicméně se nebodují.

